
Geração de energia acelerada
A APR Energy entrega energia rápida – quando e onde ela é necessária. Nós combinamos 
tecnologia altamente móvel com o design de central modular exclusivo e engenharia e 
logística avançadas, bem como capacidade de instalação para transportar, fundear e 
comissionar usinas de energia de grande escala em dias ou semanas, ao invés de anos.

Tecnologia avançada e móvel
A APR Energy dispõe da frota de geração de energia mais recente da indústria, incluindo 
tecnologia de turbinas a gás móvel da GE e módulos de energia com motores de 
reciprocidade a diesel e gás natural da Caterpillar. Nossa tecnologia oferece os últimos 
avanços em eficiência em combustível e controle de emissões, bem como capacidades 
de automação e monitoramento remoto e controle de energia reativa para apoio de 
voltagem e estabilidade da rede.

Soluções personalizadas e flexíveis
A APR Energy concebe soluções personalizadas para acomodar necessidades específicas 
do cliente relativas à aplicação, escala, preferência de tecnologia de geração, tipo de 

A APR Energy é uma líder 
global em soluções em 
energia de grande escala 
de fornecimento rápido 
e a maior fornecedora 
mundial de geração de 
energia acelerada por 
turbinas móveis. A energia 
confiável que fornecemos 
impulsiona o crescimento 
econômico, a estabilidade 
sociopolítica e melhora, 
em geral, a qualidade de 
vida das comunidades que 
servimos.

USINAS DE ENERGIA ESCALONÁVEIS 
A MAIS DE 500 MW

LÍDER EM FLEXIBILIDADE 
DE COMBUSTÍVEL

TURBINAS A GÁS MÓVEIS

GRUPOS GERADORES A DIESEL 
E GÁS NATURAL

BOA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO E 
EFICIENTES EM TERMOS DE COMBUSTÍVEL

  PARCERIA ESTRATÉGICA COM A GE

DADOS RÁPIDOS 

Energia em grande escala. Rápida

Visão geral

Escritórios regionais  

Locais dos projetos

A APR ENERGY
INSTALOU 

MAIS DE 4,2 GW 
DE CAPACIDADE EM
MAIS DE 30 PAÍSES 
EM TODO O MUNDO

OPERACIONAIS EM ATÉ 30 DIAS
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Fornecido
pelo cliente

Energia
Combustível

Gestão de combustíveis

Manuseio, armazenagem,
testes e tratamento de combustível

Geração de energia

Flexibilidade multicombustíveis 
e dupla frequência

Transformação

Capacidade para
tensões globais

Exportar

Integração na
infraestrutura 
do cliente

Visite aprenergy.com para assistir ao vídeo em time-lapse

Dia 1 Dia 8 Dia 24 Dia 42

INSTALAÇÃO ACELERADA: PUNTA DEL TIGRE, URUGUAI 200MW

Entregamos...

Conexão temporária
Oferecemos a serviços públicos a eletricidade 
necessária enquanto instalações de energia 
estão sendo atualizadas, construídas ou 
substituídas, o que ajuda a minimizar a 
interrupção do fornecimento de eletricidade 
às comunidades. 

Estabilidade da rede
Nossa tecnologia de turbina e soluções 
em energia distribuída ajudam a otimizar e 
estabilizar as redes dos nossos clientes, o 
que oferece energia confiável e melhora a 
eficiência de subestações e redes elétricas.

Operação de carga base
A grande escala das nossas usinas e a 
confiabilidade da nossa tecnologia nos 
capacitam a oferecer eletricidade 24 horas 
por dia, sete dias por semana para atender 
as necessidades de energia contínuas e 
cruciais dos nossos clientes.

Pico de potência
A flexibilidade das nossas usinas nos 
possibilita gerar eletricidade «conforme a 
necessidade» durante picos de demanda 
diários ou sazonais, o que ajuda a aliviar 
apagões, baixas de energia e reduções de 
carga.

Energia distribuída
Nossa tecnologia móvel nos permite ajudar 
os clientes com linhas de transmissão 
inadequadas ou ineficientes colocando a 
geração mais perto do ponto de consumo, o 
que aumenta a eficiência do sistema elétrico 
e evita apagões.

Geração industrial
Nossas soluções oferecem eletricidade 
confiável e dedicada a indústrias com 
elevado consumo de energia, tais como 
mineração e petróleo e gás, de maneira 
a apoiar operações críticas e evitar 
dispendiosas quedas de energia.

Energia suplementar
A capacidade de ativação/desativação 
rápida das nossas turbinas e geradores a 
motores de combustão torna-os parceiros 
ideais para suplementar a energia hidrelétrica 
e fontes renováveis intermitentes, como as 
energias solar e eólica.

Notre centrales électriques solutions clé en main

combustível, voltagem e configuração necessárias para se adequar a um determinado 
local. Além disso, oferecemos termos comerciais flexíveis para ajudar a atender as 
necessidades contratuais e financeiras únicas dos nossos clientes.

Design chave-na-mão e suporte
A APR Energy instala, opera e mantém suas próprias usinas de energia e equipamentos, 
incluindo preparação do local e integração com a infraestrutura adjacente. Assim, os clientes 
não se preocupam com a gestão de projetos, funcionamento da central ou financiamento 
ou fundamento antecipado, pagando apenas a capacidade e a geração elétrica.

Parceria com nossos clientes e nossas comunidades
Nós nos preocupamos em sermos bons defensores da saúde, segurança e meio ambiente 
das comunidades onde trabalhamos. Também oferecemos oportunidades de trabalho e 
treinamento de competências dos funcionários locais e implementamos, através de nosso 
Programa de Desenvolvimento Comunitário, iniciativas filantrópicas em cada central, 
apoiando as iniciativas de saúde, de educação e de infraestruturas.

1 Armazenamento de combustível
2 Filtragem de combustível
3 Sistema de água
4 Sala de controle

5 Turbinas a gás móveis
6 Transformadores - estágio médio
7 Transformadores - estágio alto
8 Subestação

) +1 904 223 2278 e-mail: info@aprenergy.com              www.aprenergy.com

Twitter: @aprenergyplc | LinkedIn: linkedin.com/company/apr-energy | Facebook: facebook.com/aprenergy | YouTube: youtube.com/aprenergy
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